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รหัสโปรแกรม : 22250 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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ทวัร์น่าน 2 วนั 1 คืน (โปรแกรม แอ่วน่าน ดอยเสมอดาว) 

  

โปรแกรมทวัร์ 

มื้ออาหาร  

ทีพ่กั B L D 

วนัแรก - รับ : ขนส่งเวยีงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน 
อ.เมือง - วดัพระธาตุเขานอ้ย - วดัศรีพนัตน้ 
- วดัม่ิงเมือง ( ศาลหลกัเมืองน่าน ) - วดัภูมินทร์ - ซุม้ลีลาวดี  
- พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ( ชมงาชา้งด า ) 
- วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวิหาร – วดัพระธาตุแช่แหง้ – ถนนคนเดินน่าน 
- รับ : สถานีขนส่งเวยีงสา , สถานีขนส่งน่าน / สนามบินน่าน 

-  -  
โฮม สเตย ์

วนัทีส่อง อ.นาน้อย – ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว - เสาดินนานอ้ย 

อ.ท่าวงัผา - วดัศรีมงคล (ก๋ง) 
อ.ปัว - วดัภูเก็ต - ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ 
- ส่ง : สถานีขนส่งเวยีงสา , สถานีขนส่งน่าน / สนามบินน่าน 

  - - 

  

 

วนัแรก อ.เมือง - วดัพระธาตุเขาน้อย – วดัศรีพนัต้น - วดัมิง่เมือง ( ศาลหลกัเมืองน่าน ) - วดัภูมนิทร์ - 
ซุ้มลลีาวดี - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ( ชมงาช้างด า ) - วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร – วดั
พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน ( เปิด ศ.-ส.-อา.) 

 

 รับท่าน : ขนส่งเวยีงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน 
 น าท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่าน เท่ียวชม ... 
- วดัพระธาตุเขาน้อย 

 หมายเหตุ

1. บริการน าเท่ียว จ.น่าน โดยคนน่าน / พกั Home Stay ดูแลท่านแบบครอบครัว 

2. รับกรุ๊ปส่วนตวั ไม่จอยกบัใคร  จ  านวน 1-4 ท่าน / เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั / ท่านเดียวก็เท่ียวได ้

3. รวมน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดทุกวนั 

4. ถา้ท่านตอ้งการเท่ียวชมจุดท่องเท่ียวอ่ืนๆ นอกเหนือโปรแกรม **สามารถเพิ่มเติมได ้( ตามความเหมาะสม ) 
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วดัพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ บนยอดดอยเขาน้อย เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัและเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัน่าน 
สันนิษฐานวา่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยูบ่นดอยเขานอ้ยสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 240 
เมตร หน้าวดัมีทางข้ึนเป็นบนัไดนาค 303 ขั้น เม่ือข้ึนไปยืนบนยอดเขาจะมองเป็นทิวทศัน์ของเมืองน่านไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 

 
 
- วดัศรีพนัต้น 
 วดัศรีพนัตน้ ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกวา่ วดัสลีพนัตน้ (ค าวา่ สลี หมายถึง ตน้โพธ์ิ) 
ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยูด่า้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ ภายในวดัมีวิหาร
ท่ีสวยงาม ตั้ งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจด็เศียร เฝ้าบนัได หนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดู
อ่อนโยนมีชีวิตชีวา และภายในวิหารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติัของพระพุทธเจา้ และประวติั การก าเนิด 
เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 - วดัมิ่งเมือง (ศาลหลกัเมืองน่าน) 

 วดัม่ิงเมือง เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน ประวติัของวดัม่ิงเมือง คือ เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกั
เมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบท่ีซากวิหาร ในราวปี 2400 ลกัษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้น
นอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก 
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้ห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถ่ินยคุปัจจุบนั และในบริเวณวดั
ยงัเป็นท่ี ประดิษฐานเสาหลกัเมือง ซ่ึงอยูใ่นศาลาจตุรมุข ดา้นหนา้พระอุโบสถ เสาหลกัเมืองสูงประมาณ 3 เมตร 
ฐานประดบัด้วยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา 

 
- วดัภูมินทร์ 
 วดัภูมินทร์ เดิมช่ือวา่วดั “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ เจา้ผูค้รองนครน่าน 
มีความโดดเด่นกว่าวดัอ่ืนๆ ตรงท่ีเป็นวดัทรงจตุรมุขท่ีเป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียป์ระธานใน
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อาคารเดียวกนั ซ่ึงกรมศิลปากรสันนิษฐานวา่เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย อีกจุดหน่ึงท่ีน่า
ใจและควรช้ีชวนกนัไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนงัหรือ “ฮูบแตม้” มีภาพท่ีน่าสนใจอยูห่ลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่
ม่าน ยา่ม่าน” ซ่ึงเป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั 

 
- ซุ้มลลีาวด ี
 หน่ึงในไฮไลทข์องจงัหวดัน่านยงัมีอุโมงค์ลีลาวดี หรือ จ าปาลาว ท่ีถนนผากองตรงขา้มกบัวดัพระธาตุชา้งค ้า 
ใกลก้บัวดัภูมินทร์ อุโมงค์ตน้ไมท่ี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกและไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เยือนเมืองน่าน โคง้ตอ้นรับเป็นซุ้มหน้าอยู่พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ข้ึนปกคลุมทางเดินสองขา้งทาง ท าให้
บรรยากาศสงบร่มเยน็ 

 
- พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ( ชมงาช้างด า ) 
 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทบัของ เจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ "หอค า" ภายในจดัแสดง ศิลปะ 

โบราณวตัถุต่างๆ ประวติัศาสตร์ และชีวติความเป็นอยู ่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือ "งาชา้งด า" ซ่ึงไม่ทราบประวติัความเป็นมา สันนิษฐานวา่เป็นงาขา้งซา้ย มีสีน ้ าตาลเขม้ไปทางด า มี
รูปลกัษณะเป็นงาปลียาว 94 เซนติเมตร หนกั 48 กิโลกรัม งาชา้งด าน้ี ถือเป็นของคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัน่าน 
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- วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร 
 วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวภ้ายใน นบัเป็น ปูชนียสถานส าคญั เป็นเจดียท่ี์
ไดรั้บอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งค ้า ซ่ึงเป็นศิลปสมยัสุโขทยั อายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 รอบเจดียมี์รูปป้ันชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวั ประดบัอยูโ่ดยรอบ ลกัษณะภายในโอ่โถง ดา้นหนา้มีสิงห์
คู่ยืนตรงเชิงบนัใดด้านละตวั มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลาง ท าเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็กอยู่ด้านซ้าย และ
ดา้นขวามีทาง ข้ึนเป็นประตูเล็ก ๆ ตรงขา้มพระประธาน ดา้น ทิศตะวนัออกและตะวนัตกอีก 2 ขา้ง ท าหลงัคาซ้อน
กนั 2 ชั้น มุขลดดา้นหนา้และดา้นหลงั หนา้บนั ตีดว้ยแผน่กระดานเรียงต่อกนั แลว้ประดบัท่ีขอบเสาดา้นหนา้ทุก
ตน้ตามลกัษณะสถาปัตยกรรมลา้นนาไทย 

 
- วดัพระธาตุแช่แห้ง 
 พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจ าปีเกิดปีเถาะ) พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานวา่มี อายุราว 600 ปี 
พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีได้มาจากกรุงสุโขทยั เป็น
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โบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองอร่าม 

 
- ถนนคนเดินน่าน ( เปิดเฉพาะ วนัศุกร์-เสาร์-อาทติย์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  อสิระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน 
 จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ทีพ่กั : พกั โฮม สเตย์ 
  

วนัทีส่อง อ.นาน้อย – ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย - อ.ท่าวงัผา - วดัศรีมงคล (ก๋ง) - อ.ปัว - 
วดัภูเกต็ - ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ 

 

ต่ืนเช้าสักหน่อย.... น าท่านเดินทางสู่ อ.นาน้อย 
- ชมทะเลหมอก และพระอาทติย์ขึน้ที ่ดอยเสมอดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
 - เสาดินนาน้อย 

เสาดินนานอ้ยมีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม 
บา้งเป็นแท่งมนกลม  แลว้แต่จะจินตนาการใหเ้ป็นรูปอะไร กระจายอยูใ่นพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่คลา้ยกบัแพะเมืองผี
ท่ี จ. แพร่ โดยมีป่าเตง็รังข้ึนอยูก่ระจดักระจาย สันนิษฐานวา่เสาดินนานอ้ยมี อายปุระมาณ 30,000-10,000 ปีและ
เคยเป็นกน้ทะเลมาก่อน นอกจากน้ียงัคน้พบก าไลหินและขวานโบราณท่ีน่ี (ปัจจุบนัเก็บรักษาอยูท่ี่
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน) แสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณน้ีอาจเคยเป็น แหล่งอาศยัของ มนุษยย์คุหินเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
น าท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวงัผา 
 - วดัศรีมงคล (ก๋ง) 
 วดัศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ี
คือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมววิ ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียง
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รายสลบัซบัซอ้น โดยบริเวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่
ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของกระท่อมไมไ้ผ ่ ช่ือวา่เฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถ
เขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว 
 - วดัภูเกต็ 
 วดัภูเก็ต ท่ีมาของช่ือวดัมาจาก ตวัวดัตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางภาคเหนือ เรียกวา่ “ภู” ส่วนค าวา่ “เก็ต” มาจากวดั
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีบา้นเก็ต ดงันั้นจึงไดช่ื้อวา่ “วดัภูเก็ต” ตามลกัษณะท่ีตั้ง  เป็นวดัท่ีมีวิวทิวทศัน์สวย เน่ืองจากตั้งอยู่
บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวดัจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทล้ือ ส่วนดา้นหลงัเป็น
อุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์ จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน “หลวงพอ่แสนปัว 
หรือ หลวงพอ่พุทธเมตตา” ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก 
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- ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ 
 ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ เป็นร้านกาแฟของร้านล าดวนผา้ทอ ร้านขายของท่ีระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้าไหล ลาย
โบราณ ช่ือดงัแห่งปัว มีมุมนัง่ด่ืมกาแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลงัคาจาก ตั้งอยูริ่มนาขา้วเห็นวิวภูเขา สามารถเลือก
นัง่พกัผอ่นตามใจชอบ มีทางเดินไมท้อดยาวเช่ือมถึงกนัหมดทุกหลงั ระหวา่งทางเดินก็จะไดเ้ห็นผา้ทอไทล้ือ
หลากสีสันท่ีประดบัไว ้

 
  

ส่งท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
  

 
 

รายการท่องเท่ียว และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย  - กลอ้งถ่ายรูป, เส้ือกนัหนาว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, รองเทา้สวมใส่
สบาย, ยาประจ าตวั, ไฟฉาย 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
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อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว  

ทวัร์น่าน 2 วนั 1 คืน โปรแกรม แอ่วน่าน ดอยเสมอดาว 
ออกเดนิทางได้ทุกวัน 01 พฤศจิกายน64 – 28 กมุภาพนัธ์64 

 

ราคาส าหรับ ลูกค้า 1 ท่าน  
ท่านละ (บาท)  

ราคาส าหรับ ลูกค้า 2 ท่าน  
ท่านละ (บาท) 

ราคาส าหรับ ลูกค้า 3-4 ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

5,990.- 3,590.- 2,790.- 
 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ราคาน้ีรวมทิปไกด ์และคนขบัรถ 
2. รวมค่าเขา้ชมสถานท่ี และอาหารตามระบุในรายการ  
3. ท่ีพกัแบบ โฮม สเตย ์จ านวน 1 คืน  
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าเดินทาง (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถไฟ, รถบสั) จาก.......ถึงน่าน 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่
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ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 1-4 ท่าน 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั 
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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